
JÄÄKÄRITYKISTÖN KILTA RY 

Hämeenlinna 

JÄÄKÄRITYKISTÖN KILTA RY:N SÄÄNNÖT 

NIMI JA KOTIPAIKKA 

Yhdistyksen nimi on Jääkäritykistön Kilta ry ja sen kotipaikka on 

Hämeenlinnan kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä 

nimitystä Kilta 

TARKOITUS JA TOIMINTA 

Killan tarkoituksena on Haupitsijaos/Jääkäripataljoona 27:n, Jääkäritykistön 

Perinneyhdistyksen, niiden seuraajien, sekä kenttätykistöaselajin perinteiden 

vaaliminen, sekä maanpuolustushengen, -tiedon, -taidon ja harrastuksen 

edistäminen valtiovallan hyväksymät voimassa olevat sopimukset huomioon 

ottaen.  

Sekä: 

Toimia jäsentensä yhdyssiteenä. 

Tukea Jääkäritykistörykmentin toimintaa ja erityisesti sen varusmiehiä. 

Tarkoituksena toteuttamiseksi Kilta voi harjoittaa kustannus- ja 

julkaisutoimintaa, järjestää koulutus-, esitelmä-, juhla-, retkeily-, tutustumis- ja 

muita vastaavanlaisia tilaisuuksia. 

Antaa tukea sotainvalideille ja sotaveteraaneille sekä toimintaperiaatteittensa 

mukaiseen muuhun toimintaan tapauskohtaisesti. 

Tukea Museo Militarian toimintaa 

Ryhtyä muihin tarkoitusta tukeviin toimiin. 

Toimintansa tukemiseksi Kilta voi asianmukaisen luvan saatuaan järjestää 

arpajaisia, rahankeräyksiä sekä maksullisia huvitilaisuuksia. Kilta voi myydä 

alan perinne-, tunnus-, ja muistoesineitä, kirjallisuutta ja painotuotteita, sekä 

muita toimintaan liittyviä vastaavanlaisia tuotteita.  

Kilta voi myös vastaanottaa lahjoituksia, jälkisäädöksiä ja testamentteja, sekä 

hankkia ja omistaa toimintaansa varten kiinteää ja irtainta omaisuutta. 

 

KILLAN JÄSENYYS 

Killanjäseniä ovat varsinaiset jäsenet, ainaisjäsenet, 

kunniajäsenet,veteraanijäsenet ja kannattavat jäsenet. 

 

Killan varsinaiseksi jäseneksi voidaan ottaa kiltatoiminnasta, killan perinteistä 

ja toimintatarkoituksesta kiinnostunut henkilö tai rekisteröity yhdistys, jonka 

Killan hallitus hyväksyy jäseneksi. 

 



Kannattavaksi jäseneksi voidaan hallituksen päätöksellä hyväksyä yritys, 

oikeuskelpoinen yhteisö tai yksityinen henkilö. Kannattavalla jäsenellä ei ole 

äänioikeutta Killan kokouksissa. 

Jääkäritykistörykmentissä palveleva varusmies on tultuaan hyväksytyksi Killan 

jäseneksi jäsenmaksusta vapaa sen vuoden loppuun kun hän kotiutuu 

varusmiespalveluksesta.  

 

Kunniajäsenekseen voi Killan kokous kutsua hallituksen esityksestä henkilön, 

joka on erityisen ansiokkaasti toiminut Killan hyväksi tai henkilön jonka ansiot 

käymiimme sotiin liittyen tai valtakunnallisessa toiminnassa ovat olleet 

poikkeuksellisen merkittävää luokkaa. 

Kunniapuheenjohtajaksi voi Killan kokous kutsua hallituksen esityksestä vain 

henkilön, joka on toiminut killan puheenjohtajana ansiokkaasti useamman 

vuoden ajan.  

Kunniajäseniä ja kunniapuheenjohtajia voi Killassa olla samanaikaisesti 

enemmän kuin yksi. 

Kunniajäsenet ja kunniapuheenjohtajat, sekä ainais- ja veteraanijäsenet ovat 

vapaat jäsenmaksuvelvollisuudesta. 

Jäsenellä on oikeus erota Killasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai 

sen puheenjohtajalle, taikka ilmoittamalla erosta Killan kokouksessa 

merkittäväksi pöytäkirjaan. 

Hallitus voi erottaa jäsenen Killasta; jos jäsen on jättänyt erääntyneen 

jäsenmaksunsa maksamatta, tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset 

joihin hän on Kiltaan liittymällä sitoutunut, tai on menettelyllään Killassa tai sen 

ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut Kiltaa, tai ei enää täytä laissa taikka 

Killan säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. 

Jäsen voidaan katsoa eronneeksi Killasta, jos hän on jättänyt jäsenmaksunsa 

maksamatta kahden viimeisen vuoden ajalta. 

Kiltaan voidaan hallituksen suostumuksella muodostaa varsinaisista jäsenistä 

koostuvia alaosastoja ja – jaostoja. 

Hallituksen päätöksellä Kilta voi olla edustettuna tai jäsenenä muissa koti- tai 

ulkomaalaisissa yhdistyksissä joiden päämäärät eivät ole ristiriidassa killan 

tarkoituksen kanssa. 

 

KILLAN JÄSENMAKSU JA LIITTYMISMAKSU 

Killan varsinainen jäsen ja kannattava jäsen on velvollinen suorittamaan 

Killalle vuotuisen jäsenmaksun, sekä liittyessään kiltaan liittymismaksun. 



Liittymis- ja jäsenmaksun suuruuden päättää Killan kokous, erikseen kullekin 

jäsenryhmälle. 

 

KILLAN TOIMIELIMET 

Killan päättävänä elimenä on Killan kokous ja toimeenpanevana elimenä 

Killan kokouksen valitsema hallitus. 

KILLAN KOKOUS JA SEN TEHTÄVÄT 

Killan päätösvaltaa käyttää Killan kokous. Kokous on päätösvaltainen kun se 

on lain ja sääntöjen mukaan kokoon kutsuttu. 

Killan kokouksia ovat sääntömääräinen vuosikokous ja ylimääräinen kokous. 

Killan kokoukset kutsuu koolle killan hallitus. 

 

Sääntömääräinen vuosikokous on kutsuttava koolle tammi-huhtikuun aikana. 

Kilta kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen kun yhdistyksen kokous niin 

päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta, taikka vähintään yksi 

kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa 

asian käsittelyä varten vaatii. 

Killan kokouksissa on ilmoitettava vähintään yhdessä Killan kotipaikkakunnalla 

ilmestyvässä sanomalehdessä vähintään kaksi (2) viikkoa ja aikaisintaan neljä 

viikkoa ennen kokousta. 

Saadakseen asian Killan sääntömääräisen kokouksen käsiteltäväksi, on 

jäsenen siitä kirjallisesti ilmoitettava Killan hallitukselle tammikuun loppuun 

mennessä. 

Killan kokouksissa asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, ellei 

laissa tai näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee 

puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

Killan vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

Kokouksen avaus. 

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja 

tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa. 

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

Hyväksytään kokouksen työjärjestys 

Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto. 

Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 

hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille. 



Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun 

suuruus. 

Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet. 

Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja. 

Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

 

KILLAN HALLITUS JA SEN TEHTÄVÄT 

Killan toimintaa johtaa Killan valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 

vähintään kuusi (6) tai enintään yhdeksän (9) muuta jäsentä. Hallituksen 

puheenjohtajaa kutsutaan myös Killan puheenjohtajaksi. 

Puheenjohtaja valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Muut hallituksen jäsenet 

valitaan kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan siten, että yksi kolmasosa(1/3) 

hallituksen jäsenistä on erovuorossa vuosittain.  

 

Hallitus valitsee kaksi hallituksen varapuheenjohtajaa 

järjestäytymiskokouksessaan.  

Hallitus valitsee muut tarpeelliset toimintahenkilöt, toimikunnat ja jaostot 

toimimaan hallituksen valvonnassa ja alaisena.  

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estyneenä 

varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä 

sen vaatii. 

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja 

vähintään puolet hallituksen jäsenistä on saapuvilla. 

Hallituksen kokouksissa asiat ratkaistaan yksinkertaisella 

ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, 

vaaleissa kuitenkin arpa. 

Hallituksen tehtävä on: 

Johtaa toimintaa Killan tarkoitusperien toteuttamiseksi. 

Edustaa Kiltaa, tehdä sen puolesta sitoumuksia, sekä esiintyä killan puolesta 

kantajana ja vastaajana. 

Päättää Killan edustuksista/jäsenyyksistä killan ulkopuolisissa järjestöissä ja 

kohteissa, päättää alaosastojen tai – jaostojen perustamisesta kiltaan. 

Päättää jäseneksi ottamisesta ja erottamisesta sääntöjen 4.§:n mukaisesti tai 

tehdä Killan kokoukselle esitys jäsenyydestä erottamisesta. 

Valmistella Killan kokouksissa käsiteltävät asiat mm toimintakertomukset, 

tilikertomus, toimintasuunnitelma ja talousarvio. 

Toimeenpanna Killan kokouksen tekemät päätökset 



Vastata Killan varojen hoitamisesta. 

Päättää Killan omaisuuden myynnistä tai vaihtamisesta. 

Valita tarpeelliset toimintahenkilöt, toimikunnat ja jaostot, sekä määrätä heidän 

palkkansa ja palkkionsa talousarvio rajoissa. 

Päättää kulu- ja muiden korvauksien maksamisesta. 

Päättää jäsen- ja ilmoituslehtiasioista. 

Hoitaa muut tarvittavat tehtävät. 

TOIMINTA- JA TILIKAUSI, TOIMINNANTARKISTAJAT, NIMENKIRJOITTAMINEN 

Killan toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi 

Killan tilejä tarkastamaan valitaan Killan kokouksessa yksi varsinainen 

toiminnantarkasta ja hänelle varatoiminnantarkastaja Killan toiminta- ja 

tilikauden ajaksi. 

Killan tiliasiakirjat on jätettävä viimeistään 4 viikkoa ennen Killan kokousta 

toiminnantarkastajalle, joiden tulee antaa tilintarkastuskertomuksensa 

hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen Killan kokousta. 

Killan nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 

yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä hallituksen keskuudestaan valitseman 

muun jäsenen tai hallituksen määräämän toimihenkilön kanssa.  

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA KILLAN PURKAMINEN 

Päätöksiin, jotka tarkoittavat näiden sääntöjen muuttamista, vaaditaan 

vähintään 2/3 Killan kokouksessa annetuista äänistä. Sääntöjen 

muutosehdotuksesta on kokouskutsussa jäsenille ilmoitettava. 

Päätökseen, joka tarkoittaa Killan purkamista, vaaditaan vähintään ¾ Killan 

kokouksessa annetuista äänistä ja päätös on vahvistettava toisessa, 

aikaisintaan kuukauden kuluttua pidettävässä kokouksessa vähintään ¾ 

ääntenenemmistöllä.  

Killan purkamisehdotuksesta on jäsenille kokouskutsussa ilmoitettava. 

Jos Kilta purkautuu tai lakkautetaan, sen omaisuus jaetaan Killan 

jälkimmäisessä purkamiskokouksessa tehdyn päätöksen mukaisesti 

maanpuolustuksen hyväksi toimivalle rekisteröidylle yhdistykselle, 

oikeuskelpoiselle yhteisölle tai säätiölle. 

 

 

 


